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Lapunk hasábjain már 
többször adtunk hírt a 
Széchenyi sétányon talál-
ható Szabadidő Központ 
területére (577/3 hrsz) 
tervezett új csónakház 
építésének előkészületei-
ről. A sorozatos át- és új-
ratervezés miatt hosszúra 
nyúlt tervezési munka 
után az elmúlt hetekben 
felgyorsultak az esemé-
nyek.

A képviselő-testület 
szeptemberi ülésén a - 
várhatóan két ütemben 
megépülő - csónakház I. 
üteme kivitelezési mun-
káinak elvégzésére be-
szerzési eljárás keretében 
a Tamis Dekor Kft -t vá-
lasztotta ki. A vállalko-
zási szerződés – minden 
részlet tisztázását követő-
en – a napokban aláírásra 
kerülhet. Az illetékes váci 
építésügyi hatóság a csó-
nakház építési engedélyét 
már kiadta, annak jog-
erőre emelkedése után, 
várhatóan október első 
napjaiban megindulhat az 
építkezés.

Ami az építkezés fi -
nanszírozási oldalát illeti, 
az elsősorban a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség (a 
továbbiakban: Szövetség) 
által biztosított, 15 mil-
lió forintos támogatásra 
épül, azonban a „szakma”, 
azaz a helyi szakosztály 
igényeinek és elképzelése-
inek megfelelő csónakház 
I. üteme ebből az összeg-
ből nem kivitelezhető, 
ahhoz még – a legolcsóbb 
vállalkozói ajánlat alap-
ján is - közel 4 millió fo-

rintra van szük-
ség. A hiányzó 4 
millió forint más 
forrásból történő 
biztosítása nélkül 
egyrészt a vállal-
kozói szerződés 
nem köthető meg, 
másrészt az el-
nyert 15 millió fo-
rint felhasználása 
is veszélybe kerül. 
Az önkormányzat 
képviselő-testü-
lete ezért döntött 
úgy, hogy a hiány-
zó közel 4 millió 
forintot maga biz-
tosítja az építke-
zés megkezdésé-
hez, bízva abban, 
hogy a Szövetség 
később megta-
lálja a módját - a 
mintegy „megelő-
legezett” - összeg 
önkormányzatunk 
részére történő 
kompenzálásának.

A csónakház I. 
ütemének - ami 
gyakorlatilag az 
épület földszinti 
részét jelenti – ki-

Hamarosan megkezdődhet 
az új csónakház építése

vitelezési munkái tehát 
hamarosan megkezdőd-
nek. Az épület emeleti 
része megépítése költsé-
geinek fedezésére a Szö-
vetség pályázatot nyújtott 
be a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív 
Program (VEKOP) pályá-
zati felhívására. Bízunk a 
pályázat sikerében és ab-
ban, hogy az új csónakház 
megépítésének támogatá-
sával önkormányzatunk 
is hozzájárulhat a helyi 
kajak-kenu sport sikeré-
hez.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi 

polgármester
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Szeptember 1. Új tanév, új 
célok, tervek, lehetőségek, 
remények. Visszatérnek a di-
ákok, új kilencedikesek jön-
nek, minden indul a maga 
rendje szerint.

Újra kinyitott a kollégium 
is. Két év szünet után minden 
héten vasárnap estétől péntek 
délutánig Szobon lakik, ké-
szül, tanul és él még néhány 
fi atal. Kötött napirend, kö-
zösség és családiasság jellem-
zik az életet az Ipolysági úti 
épületben.

A gimnáziumban az év-
nyitóval megint hatalmas 
feladatba kezdtünk: közösen 
megtanulni a tananyagot, a 
közösségi életet, az elfoga-
dást, a küzdést, a kitartást és 
még annyi minden mást…. 
Új lehetőség nyílik a fejlő-
désre: tudásban, gondol-
kodásban, elmélyülésben, 
alkotásban, emberségben. 
Mindannyiunk számára kihí-
vás ez a munka, amit közösen 
végzünk hosszú hónapokon 
keresztül. Az eredménye 
sokszor nem látszik azonnal, 
ám a végzősöknek május-
ban-júniusban számot kell 
adniuk egy részéből: az érett-
ségi megméri, hogy egy-egy 
tantárgyat milyen mélységig 
sikerült megtanulni. A többi 
talán csak évek múlva mutat-
kozik meg.

A legfontosabb cél, hogy 
a lehető legtöbbet hozzuk ki 
magunkból, hogy tisztábban 
lássunk, hogy könnyebben 
megvalósíthassuk terveinket, 
ezért elsősorban a tanulásra 
koncentrálunk. A tanórákon 
kívül szakkörök, különórák, 
fakultációk segítik azokat, 
akik tehetséget és szorgal-
mat éreznek magukban. Há-
rom diákunk (Petke Patrícia, 
Muhi Márton, Kanyó Bence – 
10.a) tavalyi tanévben végzett 
munkáját dicséri, hogy Gánti 
Gergelyné, Móni néni irányí-
tásával, segítségével egész 
évben készültek és végül nyá-
ron, a 10. osztály befejezése 
után angol nyelvből középfo-

kú nyelvvizsgát tettek. 
Közösen tanulni köny-

nyebb, ezért a szeptember 
a 9. és a 10. osztály számára 
közösségépítő nappal kez-
dődött. A kilencedikesek 
szeptember 2-án ismerked-
tek egymással, az iskolával, 
a fenntartó Misszióstársa-
ság történetével, céljaival, a 
tizedikes osztály egy héttel 
később utazott el közösen 
tölteni egy napot, lelki prog-
rammal, együttléttel, játékkal, 
főzéssel. 

A következő hónap sem 
csak a tanulásról fog szólni: 
szeptember 27-én, Páli Szent 
Vince ünnepét közösen, ven-
dégekkel ünnepeljük. Min-
den évben kiemelkedő nap 
számunkra iskolánk fenntar-
tója, a Misszióstársaság alapí-
tójának napja. 

Már most elkezdtünk ké-
szülni az Operakaland őszi 
programjaira, rengeteg diák 
jelentkezett, hogy október 
első felében közösen vegyünk 
részt az előadáson és a múze-
umlátogatáson. 

A 2016/17-es tanévtől 
kezdődően gimnáziumunk 
alapítványának  és külső tá-
mogatóinknak köszönhető-
en ösztöndíjjal jutalmazzuk 
intézményünk három tanu-

lóját. Az ösztöndíj odaítélé-
sében nagy szerepet játszik 
a tanulmányi eredmény, de 
a magatartás, szorgalom, 
valamint az iskolán kívüli 
tevékenység és a keresztény 

értékek képviselete is fontos 
szempont. Tanév végén, egy 
összegben kapja meg a három Újra nyitva a kollégium

legjobb diák a 100 000, 75 000 
és 50 000 forintos ösztöndíjat.

Új lehetőségek, célok, ter-
vek, remények. Elindult az új 
tanév.

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

Fotó: Jancsi Éva
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Röviden
Mentők A képviselő-tes-
tület augusztus 11-én meg-
tartott ülésén hallgatta meg 
Oravecz Szilárd, a szobi 
mentőállomás vezetőjének 
tájékoztatását a településen 
végzett munkájukról. A kép-
viselő-testület a tájékoztatást 
elfogadta. 

Intézményi tájékozta-
tók A képviselő-testület 
augusztusi ülésén tárgyalta 
a fenntartásában működő 
Központi Konyha 2016. év I. 
félévi tevékenységéről, illet-
ve a Szob Város Szakorvosi 
Rendelőintézete tevékeny-
ségéről, gazdálkodásáról ké-
szült tájékoztatókat. A kép-
viselők mindkét tájékoztatót 
elfogadták. Kapcsolódó hír, 
hogy a képviselő-testület az 
önkormányzat többletbevé-
telei terhére 1 millió Ft össze-
get különített el a szakorvosi 
rendelőintézet sürgős kar-
bantartási munkáinak elvé-
geztetésére.

Gazdálkodás A képvi-
selők augusztusi ülésükön 
tájékoztatást kaptak az ön-
kormányzat aktuális pénz-
ügyi-gazdasági helyzetéről. A 
tájékoztatóból kiderült, hogy 
az önkormányzat pénzügyi 
helyzete stabil, likviditási 
problémái továbbra sincse-
nek - egyes adónemek kivé-
telével - bevételei rendre tel-
jesültek.

Közfoglalkoztatás A 
képviselők augusztusban 
tájékoztatást kaptak az ön-
kormányzat 2016. évi köz-
foglalkoztatási programja 
keretében az első félévben 
elvégzett munkákról, illetve 
a program teljesüléséről. A 
tájékoztatóból kiderült, hogy 
az év elején megpályázott 
létszámkeretet egyik alprog-
ramban sem sikerült hiányta-
lanul feltölteni, folyamatosan 
15-20 álláshely betöltetlen. 
Annak ellenére, hogy a betöl-
tetlen helyek viszonylagosan 
nagy száma veszélyezteti az 
egyes programokban beter-
vezett munkák teljes körű 
elvégzését, ennek a ténynek 
örülnünk kell, hiszen ez azt 

is jelenti, hogy egyre többen 
találnak maguknak munkát a 
munkaerőpiacon.  

Határozatok A képvise-
lők augusztusban kaptak tá-
jékoztatást a jegyzőtől a 2016. 
II. negyedévben meghozott 
képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról. A tájé-
koztatót a képviselő-testület 
elfogadta. 

Vízgazdálkodás A kép-
viselő-testület jóváhagyta a 
településen vízgazdálkodási 
feladatokat ellátó Gödöllő-
Vác Térségi Környezetvédel-
mi és Vízgazdálkodási Tár-
sulat részére a 2017. évben 
fi zetendő bruttó 1.990,-Ft/
ha/év érdekeltségi hozzájáru-
lás összegét.

Szakorvosi A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a 
KEHOP-5.2.9. számú pályá-
zati felhívásra, a Szob Város 
Szakorvosi Rendelőintézete 
főépülete és Árpád utcai te-
lephelye energetikai korsze-
rűsítése céljával benyújtandó 
pályázat teljes körű tervezési 
és előkészítési feladatainak 
elvégzésével az O-PMM Pro-
jekt és Marketing Menedzs-
ment Kft -t (2713 Csemő, 
Árpád u. 1/A.) bízza meg. 
A pályázat benyújtásához 
szükséges feltételes közbe-
szerzési eljárás dokumentáci-
ójának előkészítésére pedig a 
Complexpert Informatikai és 
Tanácsadó Kft -vel (székhely: 
2040 Budaörs, Aradi utca 
17.) köt szerződést.

Büszkeségpont A képvi-
selő-testület az 1956-os Em-
lékbizottság megbízásából 
a Közép- és Kelet-Európai 
Történelem - és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 
által kiírt KKETTKK-56P-02 
jelű „Büszkeségpontok”  felhí-
vásra, a szobi 1956-os emlék-
mű felállítására pályázat be-
nyújtásáról döntött, továbbá 
arról, hogy a pályázat támo-
gatásban részesülése esetén 
az emlékmű felállításához 
a Köztársaság utcában lévő 
park területét biztosítja.

Favizsgálat A képvi-
selő-testület úgy döntött, 
hogy az Árpád utcában és a 

Szent László utcában talál-
ható (Luczenbacher sétány) 
vadgesztenyefák akusztikus 
tomográf vizsgálatát elvégez-
teti. A vizsgálatra azért van 
szükség, hogy kiderüljön a 
fák milyen állapotban van-
nak, mely fák jelentenek ve-
szélyt a közlekedőkre, illetve 
ezzel összefüggésben, mely 
fák kivágásáról kell gondos-
kodnia az önkormányzatnak.

Lakásfelújítás A képvi-
selő-testület augusztusban 
döntött arról, hogy az Ady 
Endre utca 2. szám alatti 
szolgálati lakások nyílászá-
róinak felújítására a Borz és 
Fia Hőszigetelő Kft -vel (2000 
Szentendre, Szabadkai u. 5.), 
az épület tetőszigetelési mun-
káinak elvégzésére pedig Ko-
lozs János vállalkozóval (2632 
Letkés, Május 1. út 24.) köt 
szerződést. A szeptember 
12-én megtartott ülésen ha-
tároztak arról a képviselők, 
hogy a fenti lakások gáz-, 
illetve fűtés szerelési mun-
káit Jeszenszky Tibor egyéni 
vállalkozótól (2628 Szob, Ba-
rackos u. 2.) rendeli meg az 
önkormányzat.

Rusvay emléktábla A 
képviselő-testület 50.000 fo-
rint összeggel támogatta a 
Szent István Király - Alapít-
vány az Ipoly-mente Kultúr-
körért (2635 Vámosmikola, 
Petőfi  u. 2.) azon kezdemé-
nyezését, hogy 2016. augusz-
tus 25-én az általános iskola 
épületén Dr. Rusvay Tibor 
emlékére emléktáblát avas-
sanak.

Társulás A képviselő-tes-
tület augusztus 25-én meg-
tartott ülésén döntött arról, 
hogy a 98 önkormányzat által 
létrehozott, de évek óta érde-
mi tevékenységet nem végző 
Duna-Ipoly Önkormányzati 
Területfejlesztési Program 
Társulás (székhely: 2628 
Szob, Szent Imre u. 12.) meg-
szüntetéséről szóló megálla-
podás tervezetét jóváhagyja.

SZSZB póttagok A kép-
viselő-testület szeptember 
12-én megtartott ülésén, a 
településen lévő szavazó-
körökben működő szava-
zatszámláló bizottságokba 

póttagként Aradiné Némedi 
Szilviát, Golánné Beke Anita 
Brigittát, Kurali-Bali Katalint 
és Pereszlényi Zsuzsannát vá-
lasztotta meg.

Tanuszoda A képviselő-
testület szeptemberi ülésén 
döntött arról, hogy a Szob, 
Széchenyi sétányon létesíten-
dő szobi tanuszoda projekt-
hez kapcsolódóan, a szobi 
592 hrsz-ú ingatlanon meg-
építendő gépjármű parkoló 
tervezését, beleértve a geodé-
ziai felmérést és az egyesített 
terv elkészítését (útépítés, 
forgalomtechnika és vízelve-
zetés felszíni létesítményei) 
az SKS Terv Mérnökiro-
da Kft -től (1145 Budapest, 
Colombus utca 24. A épület 
2/2.) rendeli meg. Kapcsoló-
dó hír, hogy a szobi tanuszo-
da kivitelezési munkáinak el-
végzésére kiírt közbeszerzési 
eljárás a bírálati szakba ért. A 
beruházó Nemzeti Sportköz-
pontok tájékoztatása alapján 
hat vállalkozó nyújtott be 
ajánlatot az uszoda megépí-
tésére, és várhatóan október 
végén lesz a végleges döntés 
arról, hogy mely vállalkozó 
kezdheti meg a kivitelezési 
munkát.

Harangláb A képviselők 
a szeptemberi ülésen ha-
tároztak az önkormányzat 
fenntartásában lévő szobi 
Új temetőben található ha-
rangláb teljes körű felújítási 
munkáinak elvégeztetésé-
ről. A rendkívül leromlott 
állapotban lévő harangláb 
felújítását Pipoly András ács 
egyéni vállalkozótól (1163 
Budapest, Lillafüred u. 43.) 
rendelte meg az önkor-
mányzat.

Szakorvosi A képviselő-
testület szeptemberi ülésén 
döntött arról, hogy a szak-
orvosi rendelőintézet tető-
héjazatának helyreállítási, 
valamint cserepezés javí-
tási munkáit – a harangláb 
felújítását is végző - Pipoly 
András ács vállalkozótól ren-
deli meg. A szakorvosi ren-
delőintézet a tetőfedés hibái 
miatt az elmúlt időszakban 
többször is beázott, ezért vált 
sürgetővé a javítási munka 
mielőbbi elvégeztetése.
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Magyarország köztársasági 
elnöke országos népszavazást 
tűzött ki 2016. október 2-ára. 
A népszavazásra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező 
betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 
órától este 19 óráig lehet sza-
vazni abban a szavazókörben, 
amelyben a választó szerepel 
a névjegyzékben. A szava-
zóköri névjegyzékbe történő 
felvételről a választók 2016. 
augusztus 16-ig tájékoztatást 
kaptak a Nemzeti Választási 
Irodától. 

A szavazóköri névjegyzék-
ben szereplő választópolgár 
személyesen szavazhat. A sza-
vazás napján szobi lakcímétől 
távol tartózkodó választópol-
gár, belföldön az általa megje-
lölt településen átjelentkezés-
sel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szept-
ember 30-án (péntek), 16 órá-
ig lehet kérni a www.valasztas.
hu oldalon, illetve levélben 
vagy személyesen a szobi He-
lyi Választási Irodán (2628 
Szob, Szent Imre u. 12.)

A mozgásában egészségi 
állapota, vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár, 
meghatalmazott útján vagy 
levélben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be legké-
sőbb 2016. szeptember 30-án 
(pénteken) 16.00 óráig a Helyi 
Választási Irodához, a szava-
zás napján 15.00 óráig pedig 
a szavazatszámláló bizottság-
hoz. A kérelemnek tartalmaz-
nia kell a választópolgár ne-
vét, születési nevét, születési 
helyét, anyja nevét, személyi 
azonosítóját. Ha átjelentke-
zéssel szavazó választópolgár 
igényel mozgóurnát a kére-
lemnek tartalmaznia kell azt 
a címet, ahova a mozgóurna 
kiszállítását kéri. 

A szavazat leadására azt kö-
vetően kerülhet sor, ha a sza-
vazatszámláló bizottság meg-
állapította a választópolgár 
személyazonosságát és sze-
mélyi azonosítóját (régi nevén 

személyi szám) vagy lakcímét, 
és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság iga-
zolására alkalmas:

- magyar hatóság által ki-
állított személyazonosító iga-
zolvány (személyi igazolvány, 
régi könyvecske formátumú 
személyi)

- magyar hatóság által ki-
állított ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány

- magyar hatóság által kiál-

lított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiál-

lított útlevél, ideiglenes útlevél
A személyi azonosító iga-

zolására alkalmas:
- személyi azonosítót iga-

zoló hatósági igazolvány (lak-
címkártya)

- hatósági bizonyítvány, 
illetőleg igazolás a személyi 
azonosító jelről

A lakcím igazolására al-
kalmas:

Tisztelt Szobi Választópolgár! - lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány

- régi könyvecske formátu-
mú személyazonosító igazol-
vány amennyiben a lakcímet 
tartalmazza

Személyazonosság és sze-
mélyi azonosító vagy lakcím 
csak a szavazás napján is ér-
vényes igazolvány valamelyi-
kével igazolható.

Szob, 2016. szeptember 26.
Tisztelettel:

dr. Holocsi Krisztián
Helyi Választási Iroda

Vezető
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A jelenleg a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. (a 
továbbiakban: Közútkeze-
lő) kezelésében lévő szo-
bi 12127 j. számú bekötő 
út Dózsa György úti (244 
hrsz.) és Árpád utcai (416 
hrsz.) szakaszának ingye-
nes önkormányzati tulaj-
donba kéréséről döntöttek 
a képviselők.  Döntésükkel 
felhatalmazták a polgár-
mestert arra, hogy a fenti 
útszakaszok önkormányza-
ti tulajdonba kerülésének 
érdekében a Közútkezelő-
vel kötendő előzetes meg-
állapodást aláírja, ezzel az 
átadás-átvétel közel 2 évet 
igénybe vevő procedúrája 

elindulhat.
A döntést hosszas tár-

gyalássorozat előzte meg az 
útszakaszok kezelőjével, aki 
maga tett javaslatot arra, 
hogy az önkormányzat kér-
je azokat saját tulajdonába. 
Hosszú évek megoldatlan 
problémája az Árpád utcai 
útburkolat leromlott állapo-
ta. A Közútkezelő világossá 
tette, hogy ezen útszakaszon 
jelentősebb felújítást nem 
tud végezni belátható időn 
belül, ezért is javasolta annak 
önkormányzati tulajdonba 
vételét. Az önkormányzat, 
ha tulajdonos lesz, megfele-
lő pályázati kiírás esetében 
talán tud pályázni annak 
felújítására, illetve a szüksé-

ges javításokat maga tudja 
elvégeztetni rajta. A másik, 
Dózsa György utcában lévő 
útszakasz nagyobb része a 
közelmúltban új burkolatot 
kapott, és a Közútkezelő ígé-
retet tett arra, hogy még az 
átadás előtt felújítja a hiány-
zó szakaszt is, amennyiben 
az önkormányzat az útpad-
kát és a vízelvezető rendszert 
kitakarítja, rendbe teszi. A 
képviselő-testület az útpadka 
és a vízelvezető árok kitaka-
rítására forrást különített el, 
és felhatalmazta a polgár-
mestert a munka elvégzésé-
nek megrendelésére.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi 

Polgármester

Hivatalos nevén a „Szobi járás 
települései önkéntes mentőcso-
portjainak rendszerben tartó 
gyakorlatára” került sor szept-
ember 20-án településünkön. 
A mintegy 70 fő résztvevő a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban 
megtartott elméleti felkészítést 
követően a Duna-parton ka-
pott - egyebek mellett - az ár-
vízi védekezésből gyakorlati 
képzést.

A nap folyamán a járási 
katasztrófavédelem megszer-
vezésével kapcsolatban ismét 
szóba került a szobi katasztró-
favédelmi őrs kialakításának 
ügye.  Sajnálatos módon azon 
a pályázati felhíváson, amelyet 
a katasztrófavédelmi őrsök ki-
alakítására, felújítására írtak 
ki, a minisztérium állásfogla-
lása szerint önkormányzatunk 
nem indulhat, a felhívásra 
pályázatot nem nyújthat be. 
Mindez tehát azt jelenti, hogy 
a szobi katasztrófavédelmi őrs 
felállításának más útját kell 
keresnie önkormányzatunk-
nak. Az egyik ilyen útkeresés 
„részeredményeként” arról szá-

molhatunk be, hogy az elmúlt 
hetekben a megyei katasztró-
favédelmi igazgatósággal foly-
tatott tárgyalások alapján egy 
olyan megoldás körvonalai 
látszanak kirajzolódni, amely 
szerint, ha önkormányzatunk 
a katasztrófavédelem rendelke-
zésére bocsátja a szobi őrs fel-
állításához szükséges épületet, 
úgy az igazgatóság biztosítja az 
ahhoz szükséges személyi- és 
eszközállományt, továbbá vál-
lalja az átadott épület esetleges 
felújításának, átalakításának 
költségeit. 

Az ügyben tehát egyelőre 
nincs döntés, azonban jó esélye 
van annak, hogy városunk szá-
mára kedvező megállapodásra 
sikerül jutni a katasztrófavédel-
mi igazgatósággal a szobi őrs 
felállítását illetően. 

Az őrs felállítása ügyében 
az előttünk álló hetekben-hó-
napokban bekövetkező fejle-
ményekről lapunk hasábjain 
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi 

polgármester

Állami utak önkormányzati tulajdonba 
kéréséről döntöttek a képviselők

Ebzárlat
(október 1. – október 25.)

A PMKH Váci Járási Hivatala 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály a vö-
rös rókák veszettség elleni im-
munizálása (csalétek vakcina 
kiszórása) miatt Szob település 
közigazgatási területére 2016. 
október 1. és 2016. október 25. 
közötti időszakra ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat ideje alatt a tar-
tási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetve úgy kell 
tartani, hogy más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek. 
A kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni.

Kérjük az ebzárlat ideje alatt, 
fokozottan ügyeljenek házi 
kedvenceikre!

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Járási katasztrófavédelmi 
gyakorlatot tartottak városunkban 
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Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás új szabályairól
Hatályba lépett a kéményseprő-ipari tevékenységéről szóló 2015. évi CCXI. törvény (továbbiakban: Kstv.).

A Kstv. és a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a Kormány a ké-
ményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontja lapján Pest megye valamennyi településén
aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként,  
      telephelyeként, fi óktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,
ab) kizárólag az aa) alpont szerint ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület
      esetében, amelyben az égéstermék elvezető osztatlan közös tulajdonban van és
ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében
a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.
A kéményseprő ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a sormunka keretében végzett tevé-
kenység az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítésmentes. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja 
szerint társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdál-
kodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fi óktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a szolgáltatás az előzetes 
írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban is költségtérítés ellenében történik.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében (továbbiakban: közületi szektor) a szol-
gáltatást azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba 
vételre kerültek.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (pest.katasztrofavdelem.hu/szolgaltatasi-felugyelet) köz-
zétételre kerültek azon kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi területén a közületi szektorban 
tevékenységet végezhetnek.

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem sormunka keretében történik, azt az ingatlan használója 
köteles igénybe venni, díjfi zetés ellenében. Az ingatlan használók a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hon-
lapján közzétett nyilvántartásból maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel kívánják elvégeztetni. (A szolgáltatási 
díjakat minden közszolgáltató a honlapján köteles közzétenni.)

Összegezve:
• Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatást – a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hon-
lapján közzétett nyilvántartásból – az ingatlan használója által választott szolgáltató által kell igénybe venni.
• Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése esetén) a sormunkát a kéményseprő-ipari szerv térítésmentesen végzi.

A könyvtolvaj: Markus Zusak 
„Egy kislány volt a náci Né-

metországban. Milyen találó, 
hogy felfedezte a szavak hatal-
mát.”

Titkok őrzője: Kate Morton
„…..minden ember életében 

van egy pillanat, amikor útke-
reszteződéshez ér, s valami döb-
benetes történik, ami az egész 
életét megváltoztatja.”

Karen White: Köztes idő
„Élünk és szeretünk. Lehető-

séget kapunk arra, hogy ajtókat 
nyissunk ki vagy csukjunk be. 
Ez minden, amink van és ez elég 
is.”

Egy szobalány naplója: 
Oktávé Mirbeau

Szex, hazugság, századelő

Hulló angyalok: 
Trecy Chevallier

„Csodálatos regény, titok-
zatos, mélységes légkörrel át-
itatva…valóban   varászlatos 
élmény”

Szigor: A tiltás gyönyöre: 
Lakatos Levente

„Átkozottul szenvedélyes”

Az éhezők diadala: 
Suzanne Collins

„Életben tudsz maradni 
egy olyan vadonban, ahol 

mindenki az életedre tör?”

Az Árnyékok:  J.R. Ward 
J.R.Ward neve fogalom a 

vámpírtörténetek rajongóinak 
körében. Akit egyszer rabul ej-
tett káprázatos, rémséges, bal-
jós és szenvedélyes világa, az 
odaadó híve és olvasója marad.

A Varázslat: 
Rhonda Byrne

„Nem számít ki vagy, nem 
számít, hol vagy, nem számít, mi-
lyenek a jelenlegi körülményeid. 
A varázslat meg fogja változtatni 
az egész életed!”

Kezelési útmutató kamaszok-

„Az olvasás iránti szerelem soha nem 
marad viszonzatlan!” - Könyv ajánlatunk:

hoz: Hogyan értésünk szót?: 
Janey Downshire

Gyerek és Ifjúsági:

Geronimo Stilton:
Cin City veszélyben

A szuperhősök nem ismer-
nek lehetetlent!

 
Allie Flinkle: Szabályok 

kezdő tiniknek: 
A költözés napja: Meg Cabot

„Szeretem a szabályokat. 
És hogy mit nem szeretek? Sok 
minden mást….”

Könyvtárunkból újságok is köl-
csönözhetőek: Földgömb, Rubi-
con, Színház, Természetgyógy-
ász, Természet világa, Filmvilág, 
Magyar krónika és még sok más 

irodalommal, művészetekkel 
foglalkozó folyóirat.
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A Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház június 22-én nyitotta meg 
Ipolyságon az új irodáját. Az 
utóbbi három hónap esemény-
dúsan telt nemcsak az iroda, 
hanem az egész hálózat életé-
ben. Eddig a Kárpát-medencei 
régióban 20 iroda nyílt meg – 
év végéig további kettő nyílik -, 
amelyeknek célja a határ men-
ti kis- és középvállalkozások 
partnerkapcsolatainak bővíté-
se, és külpiacra segítése. 

Az ipolysági iroda hivatalos 
megnyitóünnepsége keretében 
gazdasági fórumra is sor került 
„Határon átnyúló gazdaság-
fejlesztési lehetőségek” címen. 
A jelenlévőket köszöntötte 
Czimbalmosné Molnár Éva, 
Magyarország rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete, 
Kiss Parciu Péter a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium 
határmenti fejlesztések osz-
tályának főosztályvezetője és 
Juraj Horváth, Nyitra Megye 
önkormányzatának alelnöke. 

A gazdasági fórumon 
Potápi Árpád János, nemzet-
politikáért felelős államtitkár 
a „Fiatal vállalkozók évének” 
eddigi eredményeiről és a ki-
írásra került pályázati lehető-
ségről számolt be. Farkas Iván, 
a Pontibus EGTC kapcsán és 
az Ipoly hidak jelen helyzeté-
ről adott átfogó képet. Szőke 
Tamás, a Centire Kft . pályá-
zatíró cég projektmenedzsere 
a vállalkozók által pályázható 
2014-2020-as uniós források 
lehetőségeiről tájékoztatta a 
megjelenteket. Skapinyecz Pé-
ter, az MNKH Közép-európai 
Kereskedelem-fejlesztési Há-
lózat igazgatója kiemelte, a Ke-
reskedőház célja a vállalkozá-

sok külpiacra segítése, melyhez 
a külképviseleti irodák a helyi 
piacok gazdasági és jogi hátte-
rének ismertetésével, és a meg-
felelő partnerek felkeresésével 
járulnak hozzá.

Augusztus 18-21. között 
került megrendezésre Nyitrán 
az Agrokomplex mezőgazda-
sági és élelmiszeripari kiállítás, 
melyre közel 100 000 érdek-
lődő látogatott ki. Az MNKH 
közreműködésével 14 magyar 
vállalkozás tudott bemutatkoz-
ni. A jellemzően mezőgazda-
sággal, élelmiszeriparral, va-
lamint környezetvédelemmel 
foglalkozó cégek az esemény 
ideje alatt számos B2B tárgya-
láson is részt vettek.

A Magyar Nemzeti Keres-
kedőház folyamatosan keresi 
azokat a magyar vállalkozá-
sokat, melyek a külpiacokon 
is versenyképesek lehetnek. A 
célországokban létrehozott he-
lyi kereskedőházak segítségével 
pedig felmérik a piac igényeit, 
a potenciális üzleti lehetősé-
geket. A szakmai kiállításokon 
való megjelenés kiváló alkalom 
a külpiacot célzó vállalkozások 
számára. A Kereskedőház az 
ősszel megrendezésre kerülő 
nyitrai Autószalonon (október 
13-16.) és a trencséni Elosys 

(október 11-13.) elektrotech-
nikai kiállításon is részt vesz, 
amelyre már elérhető a regiszt-

Exportra fel! - Határokon átívelő 
gazdasági lehetőségek

ráció a vállalkozások számára. 
Jelentkezni a Kereskedőház 
ipolysági irodájánál is lehető-
ség van. 

Szeptember 6-án került sor 
Ipolyságon a „Partnerséget épí-
tünk” című fórumra, mely a 
2016-2020-as időszak határon 
átnyúló pályázati lehetőségeit, 
prioritásait mutatta be. 

A kereskedőház szeretet-
tel várja a pályázni kívánó és 
projektpartnert kereső ön-
kormányzatok, intézmények, 
egyesületek képviselőit.

Mészáros Attila
Magyar Nemzeti 

Kereskedőház
Ipolysági 

Regionális Iroda
irodavezető

Elérhetőség: Ipolyság, Fő 
tér 17. /Šahy, Hlavné námestie 
17./ Tel.: +421 902 281 522 , 
e-mail: sahy@tradehouse.hu

GYERMEKORVOSI TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Gál Katalin gyermekorvos ezúton tájékoztat-
ja Önöket arról, hogy 2016. szeptember 1-jétől a 

gyermekorvosi rendelés időpontja hétfőnként 
13:00-14:30 órára változott.

Búcsúzunk Gyuri bácsitól
Szob Város Önkormányzata fájó szívvel búcsúzik 
korábbi dolgozójától, GAMESZ vezetőtől, HERR 
GYÖRGYTŐL. Isten adjon neki örök nyugodalmat. 



8                                                                                                                                             Szobi Hírnök

Különbséget kell tenni a 
hosszabb időre szóló in-
gatlan-bérbeadás és a rövid 
távú, néhány vendégéjsza-
kára szóló szolgáltatás kö-
zött. Míg az egyiknél nem, 
a másiknál kötelező az adó-
szám.

A lakáskiadás feltétele-
it nem árt szerződésben 
rögzíteni. A tartós ingat-
lan-bérbeadáshoz nem kell 
adószámot kiváltani, ha 

csak a bérbeadó nem vá-
laszt valamilyen adószám-
hoz kötött gazdálkodási 
formát. Mivel a magánsze-
mély általi, nem turisztikai 
célú bérbeadás áfamentes, 
a havi lakbérről számlát 
nem, de átvételi elismer-
vényt ki kell állítani, de 
legalábbis nyomon követ-
hetően jegyezni kell a tulaj-
donos bevételét.

A bérbeadásból szár-

mazó jövedel-
met a bevételből 
két módon lehet 
megá l lapítani . 
Az egyik lehető-
ség a tételes költ-
ségelszámolás , 
amikor a bevé-
telt, a jövedelem 
kiszámításánál 
csökkentik az 
igazolt költségek 
(közüzemi szám-

lák, felújítási költségek) és 
az értékcsökkenés. A má-
sik lehetőség, hogy a tel-
jes bevételből 10 százalék 
költséghányad levonásával 
állapítja meg jövedelmét 
a bérbeadó. A jövedelem 
után negyedévenként adó-
előleget kell fi zetni, és az 
éves adóbevallásban önálló 
tevékenységből származó 
jövedelemként kell feltün-
tetni. Az adó mértéke 15 

A lakáskiadás után adózni kell százalék. Ha a magánsze-
mély ingatlan bérbeadás-
ból származó jövedelme az 
adóévben több egymillió 
forintnál, akkor a jövede-
lem teljes összege után 14 
százalék egészségügyi hoz-
zájárulást is kell fi zetni.

Más a helyzet a turisz-
tikai jellegű bérbeadásnál, 
ami az egyéb szálláshely-
szolgáltatás kategóriába 
tartozik, üzletszerű gazda-
sági tevékenységet, rend-
szerint nem huzamos időre 
szóló szálláshelyet és ezzel 
összefüggő szolgáltatásokat 
jelent. Az ingatlantulajdo-
nosok ebben az esetben 
többféle tevékenységi for-
ma és adózási mód közül 
választhatnak, a legtöbben 
adószámos magánszemély-
ként adnak szállást a vendé-
geknek. A szálláshely-szol-
gáltatást csak adószámmal 
lehet végezni és a település 
jegyzőjénél kell bejelente-
ni.
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Közeleg az ősz
A rendelt idő napjai jönnek,

s másszín levelekből hullik az ősz,
kabátomat olykor le – lerázom,

ne legyen, mint a hajam galambősz.

Kérlelem a napot, simogasson,
s mondom az ősznek: te ne siess!

Még üldögélek egy hitvány padon,
s az álmos  bogárra legyintek: hess!

Bokám körül a köd pajkosan száll.
Néhány hét, s már itt pihen a dér,

testmelegét lelopja a hideg,
mely házba és ruhába is betér.

Már aranyszegélyű felhők járnak,
egy – egy madárraj húz át közöttük…
Kék hideg ég…, alján narancsos fény,
s a holdlámpás már látszik fölöttünk.

Elindul az élet pihenésre,
s majd a rend törvényét betölteni…
Csak egy ágrólszakadt levél tudja,
hogy kell megújulva föltámadni.

Vác, 2016-09-14.
DR. SIMON JÓZSEF    

Elmúltak napok, elmúltak 
évek, évtizedek… Elmúlt a 
sok rossz, elmúlt a sok jó is, 
vegyítve, váltva és sűrítve, 
örömben, gondban, kínzó 
szenvedésben… De sok min-
den múlt el azóta már…

Vizuális memóriám ké-
pekben rögzíti a múltat, per-
gő fi lmként vetíti emlékeim. 
A látottak s hatásuk évtizedek 
múltán sem halványulnak, 
lelkemben vésődve, élesek, 
vakítóak, mint a fény…

Így az emlékek láncolata 
mentén lépegetve, észre sem 
veszem, hogy gondolataim-
mal teljesen rám zárul a múlt. 
Alábukok, a mély iszapba s a 
sötét már nem látom a jelent, 
hát még a jövőt.

Egy iskolából sebtiben lett 
hadikórház pincéjében süly-
lyedek és oly förtelmes bűzzel 
vág orrba az emlékezés, hogy 
alig bírható.

1942, tél van, háború, 
pusztulás. A nagy, beton ho-
dály telis tele emberekkel. 
Mindenütt, keresztbe-kasul 
hordágyak, sebesültek, és 
amint szédülve fordítom fe-
jem, elvakítanak a hangtalan 
némán sikoltó szemek: 

Ápolónővér vagyok, még 
szinte gyerek, és a világ min-
den bajt hozó gazembere el-
len mit tehetek?!...

Ott, ahol állok, lehajolok. 
Egy fekete férfi , nagyon fi atal, 
a mocsoktól, sártól, gennytől 

alig látszik. Barna, zöld és fe-
kete, csak véres, üszkös sebe 
virítva ordít felém:

- Ó, te szegénykém, mit 
kezdjek veled?!

De, meditálni nincs idő, 
kevesen vagyunk és meny-
nyien várnak ránk. Sietni kell 
nagyon, mert nyomorultan 
szenvedő türelmük mögött 
les az életveszély és megbújt 
a halál…

Óvatosan, ahogy csak le-
het, fejteni kezdem a rongyca-
fatokat, a sebhez nem szabad 
nyúlnom, de minden másnak 
el kell tűnnie. A szomszéd 
helyiségben megy sorban a 
fertőtlenítés, fürdetés, aztán 
vonulnak a hordágysorok a 
műtőbe, ahol a végkimerülés 
határán, megállás nélkül sors-
döntően „késel” a sebész…

Vetkőztetésről, a megszo-
kottról, persze, itt szó sem le-
het. Ollóval vagdosom a szíja-
kat, a csizmabőrt, rongyokat, 
rángásmentesen, ahogy csak 
tudom, mert miden mozdu-
latnál csikorgó fogak fojtják 
némaságba a fájdalmas ordí-
tását…

Végre túl vagyok a nehe-
zén. A fi ú fekszik előttem 
csigacsupaszon.

Az életben még férfi t nem 
csókoltam, de már meny-
nyi feküdt előttem meztelen. 
Szegény, ártatlan, megkín-
zott emberek!... Kilátná így 
nemiségük. Csak vonultak 

előttem napról-napra sorban, 
névtelenül, személytelenül… 
De ezt az egyet mégis meg-
jegyeztem, és szinte ma is lá-
tom, ahogy sáros vászonzsák 
motyóját lecsupaszított ágyé-
kára húzta hirtelen. Szép szál 
legény volt. Hát ezt az egyet 
megnéztem tüzetesen, mert 
nem meglátni nem lehetett.

- Ily csodás emberi test e 
gyilkos rút környezetben. Ó, 
édes Istenem. Ha Michelan-
gelo lennék, s enyém lenne a 
Sixtusi, e szépséges fi ú bizto-
san Ádám lenne benne…

- Sosem fogsz tudni járni, 
ahogy régen, te szegény, te 
gyönyörű, sajdul szívemben 
a szánalom – A térded halott-
merev lesz, mint a kő… 

Emlékek, melyek nem törölhetők
(Részlet egy életből)

De már viszik is őt tovább, 
szerencsémre…

- Keményíts közöny!!!
Lehajolok, vár rám a kö-

vetkező szerencsétlen, és utá-
na még sokan mások, a sor 
beláthatatlan, végtelen…

- Ezt nem lehet lélekkel 
kibírni! Rohadjon meg min-
denkor, mindenütt minden 
gané-ember, aki emberirtó 
fegyvereket gyártat, vagy há-
borúból gyilkolásból szerzett 
haszonra kacsint… 

- Megfulladok!!!
Eközben a Földet szünte-

lenül tonnányi bombák té-
pik. Rettegtetően halálos az 
éjszaka, de mi vagyunk az 
„őrzők, árvák, vigyáznunk 
kell a vártán”, nem futamod-
hatunk, mert nekünk ki tud-
ja miért és mivégre, e bűnös 
iszonyatban még nagyon so-
káig élnünk kell… Meg sem 
halhatunk…

EGYKORI SZOBI LAKOS



Minap, ahogy ébredezek,
Tükör mellett is elmegyek.

Nem szokásom, mégis máma,
Isten tudja, egye kánya!

Hozzá lépek.
Bele nézek!

Szent „Kleofás”, amit látok!
Fogott rajtam, tán az átok?

Vagy csak szemem maradt csukva?
Előttem a falon fura.

Álom-képek,
Kisértenek?!

Bevált módszert alkalmazom.
Megcsipkedem mindkét karom.

Fáj a helye, tehát nem más,
A tükörben, lévő képmás.

Saját fejem, 
Keseredem!

Utcán, ahogy járok-kelek,
Összesúgnak az emberek.
Mikor a szép el lett osztva

Sanyi biztos nem állt sorba!
Sekély öröm,
A káröröm!

Csúnyaságért nem kell orvos!
Egészség az, ami fontos!

Legyen hosszú, szép öregség,
Kerüljön el a betegség!

Az lesz vigasz,
Ha ez igaz!

Ha távol vagy, szánom-bánom!
A jöttedet, nagyon várom.
De ha hideg, tartózkodó,

Irányomban nem lobbanó.
Szívemen bú,
Oly szomorú!

Csúnyaság nem betegség!

Feleségem születésnapjára - Id. Virág Sándor
Szob. 2015. szeptember 27.

TALÁLKOZÁS IPOLY MENTI KUTATÓKKAL, 
SZERZŐKKEL 

az Érdy János Városi Könyvtár és Információs Köz-
pontban (Szob, Árpád u. 17.) bemutatásra kerül

KOCZÓ JÓZSEF

Őrzők, vigyázzatok a strázsán - Honti Füzetek 10.
című könyve, és

CSÁKY KÁROLY

legutóbbi években megjelent könyvei

IDŐPONT: 2016. OKTÓBER 17. HÉTFŐ 17 ÓRA

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Gasztró staféta
Tepsis hús tejfölös öntettel

Hozzávalók:
- 8 szelet setés karaj

- kevés olaj, vagy zsír
- kis fej hagyma

- 1 doboz gomba konzerv
- pici őrölt bors

- 1 kk. ételízesítő
- 8 szelet gépsonka

- 8 szelet bacon szalonna 
Tetejére:

- 1 ek. fi nomliszt
- pici tej

- 1 tojás sárgája
- 1 nagydoboz tejföl

- 20 dkg. trappista sajt

A karaj szeleteket kiklopfoljuk, besózzuk. Utána serpenyőben 
kevés olajon átsütjük. A vissza maradt olajba bele rakjuk az apró 
kockára vágott hagymát, kicsit megdinszteljük és mehet bele a gom-
ba (lé nélkül). Összepároljuk őket amíg a lé el nem párolog. Ízlés 
szerint bele rakjuk a fűszereket és takarék lángon fedővel kb. 15 per-
cig pároljuk. 

Az átsütött húsokat tepsibe rakjuk, rárakjuk a gépsonkát, a gom-
bás tölteléket, és a végén befedjük a szalonnával. Fóliával betakar-
juk, és 175 fokon addig sütjük, míg a hús meg nem puhul. 

Míg sül a hús, addig kikeverjük a lisztet a tejjel, hogy sűrű masz-
szát kapjunk. Hozzáadjuk a tojás sárgáját, tejfölt, és a végén a lere-
szelt sajtot. Ha kész, a hús ráöntjük a tetejére, és 200 fokon addig 
sütjük, míg aranybarna nem lesz a teteje.

Rizzsel vagy hasábburgonyával tálaljuk.
Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá!
Ezennel a stafétát Lukács Móninak adom. 

SVÉGER SZANDRA

Kedves Gimnazista Lá-
nyok és Fiúk!

Évek óta látom, hogy a 
tanítás kezdete előtt bevá-
sárolnak a sarki boltban. 
Nem baj, hogy többen 
már útközben falatoznak, 
de az már igen visszatet-
sző, hogy a többség cso-
portokba leállva azonnal 
cigarettára gyújt. Min-
denki a saját egészségé-
ért felel, de engedtessék 
meg, hogy javasoljam a 
dohányzási illemtan meg-
ismerését.

Többek között külö-
nösen azt a részt, hogy a 
csikkeket nem dobáljuk 
sem a járdára, sem az út-
testre, sem a bolt kirakata 
elé. A dohányzás közben 
elfogyasztott italok kiürült 

poharait, palackjait pe-
dig nem hagyjuk lazán az 
utunkba eső ablakpárká-
nyokon.  Ez azért is érthe-
tetlen, mert az üzlet előtt 
megfelelő szemétgyűjtők 
vannak kihelyezve.  

Tehát a járdán és az üz-
let környékén másnak kell 
felsöpörni, eltakarítani a 
szanaszét eldobált ciga-
rettavégeket. Nem egészen 
üdítő szabadidő tevékeny-
ség.

Fenti sorokat nem bántó 
szándékkal írtam, hanem 
azért, hogy elgondolkoz-
zanak egy környezettuda-
tosabb viselkedési formán.  
Eredményes tanévet kívá-
nok a nem dohányzóknak 
is: 

egy Árpád 
utcai lakos

Akinek nem inge, 
ne vegye magára…

Ötven éve történt Szobon
1966 októbere, közeleg a forradalom tízéves évforduló-
ja.Az ország már beletörődött a megváltoztathatatlanba, 
megindult a kádári konszolidáció. A hatalom mégis félt. 
A vonaton géppisztolyos rendőrök járőröztek és igazol-
tattak, gödi szomszédunknál  házkutatás tartottak. A for-
radalom a hulló őszi levelek alatt  még a közelmúlt  élő 
emléke volt.

A Szobi Általános Iskola és Gimnázium Árpád utcai 
épületében október huszadikán csütörtökön esti gimná-
ziumi tanítás zajlott. Nyolc óra után már sötétben hagy-
tam el a kivilágított ablakú, nyitott bejáratú épületet. 
Másnap reggel korai óráim nem lévén tíz óra körül ér-
keztem az iskolába, ahol megdöbbentő kép fogadott. Az 
udvaron felsorakoztatott gyerekek, rendőrök  kutyával. A 
tanáriban csend és  vibráló feszültség.

Előző este már sötétben - valaki, valakik- kitűzték az 
épület tetejére a magyar zászlót. Bátor tett volt. A zászlót 
reggel már világosban  távolították el, a reggeli járókelők 
még láthatták. Napokig fi gyeltem, hogy lesz e valamilyen 
sajtóhíre az esménynek. Nem lett. Azt hiszem, hogy a 
rendőrség és a település vezetése is a legjobb megoldást 
választotta, amikor rövidesen a nyomozást megszüntette, 
a tettes ismeretlen maradt  és retorzió sem volt.

Az egész ügy lassan a feledés homályába merült. Ma 
már a történelemhez tartozik, hogy  tíz évvel a forrada-
lom kitörése után Szobon újra lobogott és emlékeztetett 
a forradalom zászlója.

Bánkúti Ferenc
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Idén júliusban a Magyar 
Bajnokságon vettek részt a 
Baráti Kör képviseletében a 
szobi és a nőtincsi, 11 évnél 
idősebb gyermekek. A szo-
biak felkészülve az országos 
versenyre, Fonyód-ligeten 
edzőtáboroztak, majd né-
hány napot Sukorón (velen-
cei-tó partján) töltve, a ver-
seny helyszínén folytatták 
az edzéseket, Glózer Gergely 
edző vezetésével. 

A Velencei-tavon a két 
szakosztály közös táborá-
hoz csatlakozott a Baráti Kör 
elnöke, Kammerer Zoltán 
többszörös olimpiai bajnok, 
továbbá Kárász Anna több-
szörös európa- és világbajnok 
kajakos és a gödi származású 
Kulifai Tamás világbajnok, 
olimpiai ezüstérmes kajakos 
- akik együtt sátoroztak a 
gyerekekkel -, és akik szemé-
lyes jelenlétükkel folyamato-
san bíztatták a gyerekeket.

Mindkét szakosztály el-
ismerést érdemel. A fi a-
talabbak 2000 méteren, a 
nagyobbak 4000 méteren 
versenyeztek, váltónk pedig 
4X200 méteren. A gyerekek 
becsülettel tűrték a kemény 
felkészülési időszakot és a 
versenyen is a tőlük telhető 
legjobbra törekedtek. Téglás 
Kamilla és Gulyás Henriet-
ta egyéni versenyszámban 
bronzérmet szerzett. Bara-
nyi Dániel, Szántó Bálint, 
Veligdán Péter és Motyovszki 
Patrik képviselte vàltònk is 
fantasztikusan küzdött, hi-
szen bronzèremmel tértek 
haza. Baka Panna egyéniben 
ès Kiss Gergő - három nőtin-
csi kajakossal kiegészített - 
váltòban 4. helyezést értek el. 
Hidvégi Vince, Gulyás Henri-
etta és még egy fővel kiegé-
szült 3-as valtónk 5. helyezést 
értek el. Hidvégi Vince egyé-
niben 7. helyezett lett. 

Voltak olyan futamok 
is, amelyekben "csak" a 
közèpmezőnyben vègeztek 
a gyerekek. Azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy érdemi 
munka a kajakedzéseket il-
letően, csupán egy éve fo-
lyik, mióta Glózer Gergely 

az edző. Szobnak egyelőre 
nincsen olyan múltja, mint a 
környékbeli falvak egyesüle-
teinek. A korábban működő 
szobi szakosztály hamuvá lett 
és annak roncsaiból épül fel 
újra Szobon a kajakos élet. A 
gyerekek - az országos baj-
nokságon elért - eredménye 
mindezek fényében, igen 
csak fi gyelemreméltó.

Az országos eseményt 
követően, 2016. augusz-
tus 20-án indultak a gyere-
kek a Nagymarosi Kupán. 

Kajakosaink 2000 méteres 
távon próbálták ismét bizo-
nyítani. Baranyi Dániel két 
futamban egy negyedik és 
egy ötödik helyezést ért el. 
Bezeczky Márton Pál az ötö-
dik helyre lapátolta fel magát, 
Motyovszki Patrik pedig ha-
todikként ért célba. A lányok 
közül Gulyás Henrietta 5. he-
lyezett lett. 

Aradi Alexandra, Lind 
Botond, Baranyi Letícia, Kiss 
Gergő, Patrik Gergő, Hidvégi 
Vince, Szántó Bálint, Veligdán 
Péter, Téglás Kamilla is tisz-
tességesen végigküzdötték a 
napot, igaz éremmel aznap 
nem sikerült gazdagodniuk, 
de mindent beleadtak, ami 
az igen hullámzó vízben egy-
általán lehetséges volt. Külön 
szót érdemel Patrik Gergő 
akkori teljesítménye, hiszen 
a nagy hullámzás miatt bebo-
rult. A borulást követően és 
a pontot érő helyet elveszít-
ve sem adta fel, hanem újra 
vízre szállt és folytatta a küz-
delmet, éráadásul még utolsó 
sem lett. Igazi sportember 

már most, gyerek fejjel.
Másnap, 2016. augusz-

tus 21-én a Verőcei Kupa 
következett. Az előző napi 
versenytől kicsit megfárad-
va az eredmények is kicsit 
szerényebbek lettek. Gulyás 
Henrietta negyedik, Baranyi 
Dániel ötödik helyezést ért 
el. A többiek ezen a napon le-
csúsztak az érmes helyekről.

2016. augusztus 27-én, a 
Gödi Kupán Baranyi Dáni-
el és Téglás Kamilla értek el 
érmes helyezéseket. Baranyi 

Dani 6. helyezettként fogott 
kezet Hesz Mihállyal. Téglás 
Kamilla éremátadójáról saj-
nos lemaradtunk. Kamilla 
futamában két korosztályt 
indítottak egyszerre és ez ösz-
szezavarta a szülőket. Kamil-
la meglepetés hatodik helye 
öröm volt mindenki számá-
ra. Többiek is derekasan küz-
döttek, de lecsúszva az érmes 
helyekről a középmezőnyben 
végeztek. Az érmesek után 
kiemelendő Patrik Gergő, aki 
lesérült a futamokat követő-
en, de a két futamában egy-
re szuperebb teljesítményt 
nyújtott, de ugyanígy Gulyás 
Henrietta, akinek nem sokon 
múlott az érem. Kiss Gergő 
és Lind Botond egyre fejlő-
dő teljesítményt nyújtanak. 
Baka Panna, Baranyi Letícia, 
Veligdán Péter, Szántó Bálint, 
Motyovszki Patrik, ifj . Hidvé-
gi Vince és Bezeczky Márton 
Pál is szót érdemelnek, mivel 
minden tőlük telhetőt meg-
tettek.

Az olimpia magyar sze-
replés kezdetben nem any-

nyira kavarta fel a szobiakat 
és kajakosainkat. Mikor jött 
a számunkra igen megha-
tározó hír, hogy városunk 
szülötte, Molnár Péter azaz 
Moli, mégiscsak indulhat az 
olimpián, érezhetően felfor-
rósodott a levegő. Azokban 
a napokban, mikor Moli fu-
tamai voltak, a Szobi József 
Attila Művelődési Házban 
gyűltek össze a helyiekkel a 
szobi kajakos szülők és gye-
rekek. A szobi eseményeket a 
TV munkatársai is folyama-
tosan fi gyelemmel kísérték. 
Peti negyedik helyezést ért 
el Tótka Sándorral párosban, 
és ennek szem- és fültanúi 
is voltunk egyben, együtt 
érezve a család minden rez-
dülésével. A szobi utánpót-
lás részére igen megtisztelő 
és élmény dús lehetett, hogy 
azokban a napokban, egy 
igen szerény és csodálatos 
sportember pályafutásának 
legfontosabb állomását fi gye-
lemmel kísérhette. 

Az olimpiai tűz kialvását 
követően,  szeptember 3-án 
az I. nőtincsi országos síkví-
zi kajak-kenu kupán vettünk 
részt 16 kajakos gyermekkel. 
A kellemes utónyári meleg-
ben arattak a nőtincsi és a 
szobi kajakosok. A Nőtincsi 
Kupán 46 versenyszámban 
indulhattak a Dunakanyar 
térségből érkezett egyesüle-
tek. A Nőtincsi Kupa illuszt-
ris vendégei az eredményhir-
detésen is segédkeztek. Jelen 
volt Szob részéről Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-
szony, a Szent László Gim-
názium igazgatóhelyettese, 
Vass Csaba-Imre lazarista 
atya, Harrach Péter és Balla 
Mihály országgyűlési képvi-
selők, Hegedűs Ferenc rétsá-
gi polgármester, Acsai Ákos 
nőtincsi polgármester, Veres 
Judit a nőtincsi általános is-
kola új igazgatója, Sarlós Éva 
néni, minden kajakos-kenus 
Éva nénije és Szászai Erzsi-
ke, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség hangja. Meskóné 
Glózer Gabriella pedig be-
csülettel végigkonferálta 
az eredményhirdetéseket. 
Sportoló példaképek közül 
- a Kupa fővédnökeként - 
vett részt a váci származású 
Dónusz Éva olimpiai bajnok 
kajakos. Megtisztelte jelenlé-
tével a rendezvényt Kamme-

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Szobi 
Kajak-Kenu Szakosztály nyári hírei



Legnagyobb örömömre 
beválasztottak az Ipoly-
völgyi Sporthorgász Egye-
sület versenycsapatába! 
Izgatottan vártam a ver-
seny napját! 

2016. május 28-án reg-
gel 4 órakor gyülekeztünk 
a szobi horgásztanyán. 
Lázas pakolás és férőhely 
elosztás után (ki, melyik 
autóval megy) végre elin-
dultunk.

Négy felnőtt, 1 ifi, és én, 
mint a legfiatalabb ver-
senyző a gyermek kategó-
riában alkottuk a csapatot.

Mikor megérkeztünk 
egy csodálatos festői kör-
nyezet fogadott minket. 

Kisorsolást követően 
(kihúztuk, hogy ki me-
lyik helyen fog horgászni) 
elfoglaltuk a horgászhe-
lyeinket. Mészáros Attila 
(Csucsu) felügyelete mel-
lett neki is kezdtem a 
horgászatnak. 3 órás volt 
a verseny, ez idő alatt si-
került pár halat horogra 

akasztanom. sajnos érmes 
helyezéshez nem volt elég, 
de maga az élmény kár-
pótolt mindenért, és nem 
az utolsó lettem. Életem 
első igazi versenye volt a 
maconkai, ráadásul szin-

tén először fogtam a ke-
zembe 7 méteres botot!!

A nagy horgászat után 
finom ebéd várt minket, 
és utána az eredményhir-
detés. A mi csapatunk 7. 
helyen végzett. Nagyon 

Megyei horgászverseny Maconkán!

rer Zoltán a VKKBK elnöke, 
Wichmann Tamás alelnök, 
Kulifai Tamás világbajnok 
kajakos és Nógrád szülötte, 
dr. Hesz Mihály is.
Kuriózum volt, hogy a 46 fu-
tamból 200 méteres egyéni és 
váltó futamok is megrende-
zésre kerültek, továbbá a K1 
7. korosztályban együtt ver-
senyzett párosban Kammerer 
Zoltán egy nőtincsi fi atallal, 
valamint a régi páros Kulifai 
Tamás és Glózer Gergely. A 
reprezentatív jellegű futam 
parádés volt.

Kajakosaink kivétel nél-
kül dicséretes teljesítményt 
nyújtottak, mind eredménye-
sek voltak, akár ha csillogott, 
akár ha nem csillogott az 
érem a nyakukban. A leg-
több gyermek nyakára aznap 
4 különböző medál is ke-
rült. 4 érmet szerzett: Téglás 
Kamilla, Gulyás Henrietta, 
Baka Panna, Baranyi Dániel, 
Bezeczky Márton Pál, Kiss 
Gergő, Motyovszki Patrik és 
Patrik Gergő. 2 érmet szer-

zett: Lind Botond, ifj . Hid-
végi Vince, az újonc Baranyi 
Letícia és Feleki Hanna. Aradi 
Alexandra, Veligdán Petra és 
ifj . Veligdán Péter egy érmet 
szereztek, és első versenyén 
résztvevő Mészáros Benedek 
nyakában is csillogott egy 
érem. Szántó Bálint is végig-
lapátolta derekasan a napot, 
az érmekről épphogy csak 
lecsúszott.

A nőtincsi éremeső után, 
2016. szeptember 7. és 11. kö-
zött - jutalmul az éves megfe-
szített munkáért - Szlovéni-
ába mentünk, ahol Ankaran 
kikötőjénél kialakított ver-
senypályán versenyezhettek 
a gyerekek. A nemzetközi 
versenyen 4 szlovén klub, 
két olasz csapat, Rab-szige-
téről érkezett horvát egység 
és két magyar (nőtincsi és 
szobi) szakosztály gyerme-
kei csaptak össze egymással. 
Magyar fi náléra is sor került, 
hiszen az egyik futamban 
három magyar gyerek is állt 
a dobogó legtetején. Baranyi 

Dániel első helyezettként, 
Motyovszki Patrik második 
helyezettként és egy nőtincsi 
fi ú harmadik helyezettként 
kaptak érmet. Baranyi Dá-
niel K1 futamban még egy 
bronzérmet is bezsebelt. Gu-
lyás Henrietta, ifj . Hidvégi 
Vince és ifj . Veligdán Péter 
is fergetegeset kajakoztak, 
hiszen ezüstérmesek lettek. 
Bezeczky Márton Pál nagyot 
küzdött egy nőtincsi fi úval és 
két nagyobb idegen fi úval, de 
leküzdve a másik magyart, 
ő is a dobogóra léphetett, 
bronzérmesként. Motyovszki 
Patrik, Aradi Alexandra, 
Téglás Kamilla, Baka Panna 
és Kiss Gergő negyedik he-
lyezést értek el. Aradi Ale-
xandra, mint fi atal újonc, egy 
emlékérmet kapott. Szántó 
Bálint is nagyot hajtva egy 
igen erős futamban a közép-
mezőnyben végzett.

A négynapos, kellemes 
nyári melegben eltöltött na-
pok oldották a gyerekekben 
és a szülőkben, a felkészü-

lés alatt felhalmozódott fe-
szültséget. A stressz oldást 
igencsak segítette Ankaran 
mellett más szlovéniai kisvá-
rosok kikötőinek meglátoga-
tása, mint Piran, Portoros és 
Isola. Az olaszországi Trieszt 
sem maradhatott ki a látniva-
lók közül.

Az éves munkát meg-
köszönve - első sorban a 
gyerekeknek-, köszönettel 
tartozunk a Szobi Szakosz-
tály működtetőinek, a Váci 
Kajak-Kenu Baráti Kör veze-
tőségének és segítő tagjainak, 
a folyamatosan áldozatot 
hozó szülőnek, hiszen áldo-
zatuk nélkül ez az egyesület 
nem is működhetne. Továb-
bá a szobi önkormányzatnak, 
és a még meg nem nevezett, 
de a szobi szakosztályt se-
gítő minden jó szándékú 
személynek. Végül, de nem 
utolsó sorban Molnár Péter-
nek, aki ahogy fogalmazott: 
„szeretné visszaadni Szobnak 
mindazt, amit ő kapott”.

Bezeczky Anikó

jól éreztem magam, szu-
per volt a nap!! Remélem 
jövőre is engem ér a meg-
tiszteltetés, hogy gyermek 
kategóriában részt vehetek 
a megyei versenyen!

Kiss Gergő
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Energia és környezetvédelem XIV.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Radioaktivitás és atomenergia:
Az ismeretlennel szemben a legtöbb ember elutasítóan 

viselkedik. Ha erről az ismeretlen dologról mások azt állít-
ják, hogy veszélyes, kritika nélkül elfogadja. Miért kételked-
ne abban, hogy amit a tv-ben lát, vagy egy internet oldalon, 
netán az újságban olvas, az hiteles? Pedig az többnyire nem 
hozzáértőknek a szubjektív véleménye! A nyugati féltekén a 
vélemény szabad: hazudni nem bűn, csak akkor, ha az egy 
reklámban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.

"Amit nem ismerünk, nem kívánhatjuk" - mondotta 
Arisztotelész. Talán nem hiábavaló a radioaktivitást és az 
atomenergiát mint természetes jelenségeket tényszerűen és 
elfogulatlanul bemutatni. A BME Atomfi zika Tanszék egy-
kori adjunktusaként igyekszem korrekt lenni.

Alapfogalmak:
A radioaktivitás, sugárzás képességet jelent. Megkülön-

böztetünk természetes és mesterséges radioaktivitást. Az 
atommagok spontán átalakulását kevéssé tudjuk befolyá-
solni, ugyanakkor a mesterséges radioaktivitást (indukált 
sugárzás) például egy röntgen felvétel készítése, vagy egy 
atomreaktor működtetése során keletkező sugárzást szinte 
ki-be tudjuk kapcsolni.

 A természetes radioaktív sugárzás valamely atommag ál-
lapotának spontán megváltozása során keletkezik. Ezt egy-
szerűen bomlásnak nevezzük.

Az aktivitás mai egysége a Becquerel (Bq), amely az egy 
másodperc alatti bomlások számát jelenti. A bomlás során 
keletkező sugárzás lehet foton (például gamma sugárzás), il-
letve részecske sugárzás (például β-). Egy bomlás során több-
nyire részecske és foton is kilép a magból. Az aktivitás tehát 
nem mond semmit a sugárzás jellegéről és energiájáról. A 
sugárzás fajtái (a teljesség igénye nélkül):

- α  (alfa sugárzás; kétszeresen pozitív hélium atommag)
- β- (negatív béta sugárzás; elektron) 
- β+ (pozitív béta sugárzás; pozitron)
- n  (neutron sugárzás)
- γ  (gamma sugárzás; foton)
Jogos kérdés, honnan nyeri az energiát a sugárzás? A vá-

lasz az atommagok szerkezetében keresendő. Amint az köz-
tudott, a hidrogénatom magja egyetlen proton, az összes 
többi atommag pedig protonokból és neutronokból áll. Az 
atommagokban lévő protonok és neutronok darabszámának 
az összegét tömegszámnak nevezzük. Megadásának szoká-
sos módja, hogy az atom vegyjele előtt bal felső indexként 
tüntetik fel. A rendszám, ami egyben a Mendelejev féle peri-
ódusos rendszerben elfoglalt hely sorszáma is, az atommag-
ban lévő protonok darabszámával egyező és az atom vegyjele 
után alsó indexként írjuk ki.

A protonok pozitív elektromos töltéssel rendelkező ré-
szecskék, e miatt elektromosan taszítják egymást. Töltésük 
nagysága az elektronokéval pontosan megegyező, de azzal 
ellentétes jellegű. A protonok és a neutronok kivételes tulaj-
donsága, hogy vonzzák is egymást. Ez a vonzás, az úgyne-
vezett magerő, csak elképzelhetetlenül kis távolságon belül 
érvényesül. A csillagok tömegközéppontjában érvényesülő 
gravitációs erő képes csak arra, hogy nagyszámú proton és 
neutron annyira közel kerüljön egymáshoz, hogy a magerők 
érvényesülni tudjanak és az elektromos taszítást legyőzve, új 
atommagok (elemek) jöjjenek létre. Az elemek atommagjai 
több-kevesebb ideig dinamikus egyensúlyi állapotban lé-

teznek. Sok elem atommagja a végtelenségig megmarad, ha 
erőteljes külső hatás nem éri. 

Az energiafolyamatok törvényszerűsége, hogy egy kötött 
rendszer teljes energiája kisebb, mint a szabad alkotórészek 
energiáinak az összege. Ez a szabály az atommagokra is érvé-
nyes:   Tömegspektrometriás mérésekkel bizonyított, hogy az 
atommagok nyugalmi tömege kisebb, mint a magot alkotó 
nukleonok (protonok és neutronok) nyugalmi tömegének az 
összege. A tömegkülönbségből  az energiakülönbség az e = 
mc2 formulával meghatározható. Ezt az energiakülönbséget 
nevezzük kötési energiának. Az alábbi ábrán1 a természetben 
előforduló atomok tömegszáma és az egy nukleonra számí-
tott kötési energia közötti összefüggést láthatjuk.

Az magfi zikában az energiát általában elektronvolt egy-
ségben határozzuk meg. Egy eV akkora energiamennyiség, 
amennyivel egy elektron vagy proton energiája 1volt elekt-
romos térerősség változás hatására megváltozik. Amíg a 
kémiai reakciók egy molekulára számított energiaváltozása 
néhány eV nagyságrendű, a magsugárzások, magreakciók 
által egy atomra számított energiaváltozás keV, MeV, GeV 
energiatartományba esik.

Minden témában fontos tudnunk "mennyi az annyi", azaz 
legyen nagyságrendi érzékünk.  Ennek elősegítésére álljon itt 
néhány kerekített érték:

- Proton (hidrogén atommag) tömege: 
938MeV = 1,67.10-27 kg = 1,50.10-10 joule (Ws)   

- Elektron tömege: 0,511MeV = 9,11.10-31kg = 8,19.10-14 joule (Ws)
- 1kg tömeg = 5,61.1026 GeV = 9,00.1016 joule (Ws) = 2,50.104  GWh

Amint az ábrából kitűnik, az atommagok stabilitása az 58-as 
tömegszámú vasig (58Fe26) növekszik, majd ezt követően csök-
ken. Azaz, az atommagok egyesítésével (fúzió) az 58-as tömeg-
szám eléréséig nyerhetünk energiát, illetve  a nagyobb tömeg-
számú elemek magjainak a hasításával (fi sszió), mindaddig, 
amíg az 58-as tömegszámig nem csökken. A nagy tömegszámú 
elemek már annyira instabilak, hogy a magjuk spontán módon 
is elbomlik sugárzást bocsát ki és kisebb tömegszámú elem jön 
létre.

A következő folytatásban a bomlási folyamatokat és a ra-
dioaktív sugárzás fi zikai és élettani hatásait igyekszem be-
mutatni.
1-https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6t%C3%A9si_energia
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A Danubius Táncegyüttes hívja, 
várja tagjai sorába azon gyerme-
keket, és fi atalokat, akik kedvet 
éreznek a magyar néptánc alap-
jainak megismeréséhez, fejlesz-
tőséhez, a színpadi koreográfi -
ákban való részvételhez, helyi, 
környékbéli és távolabbi előadá-
sokon való részvételekhez.

Beiratkozás, tagfelvétel, és 
próbarend beosztás: 2016. szept-
ember 2., péntek 17 óra – Szobi 
József Attila Művelődési Ház. 
(Pótnapok: 2016. szeptember 9., 
16. és 23., péntek 17 óra)

Hagyományaink ápolása, és 
őseink hagyatéka iránti érdek-
lődés felkeltése, egyesületünk 
munkájába való bekapcsolódási 
lehetőség felajánlása, újabb ta-
gok megkeresése a célja tobor-
zásunknak.

Bár nincs egyetlen, az összes 
néptánccsoportot nyilvántartó 
szervezet, néhány adatot azért 
ismerünk. Országszerte körül-
belül százezer diák tanul nép-
táncot az alapfokú művészeti 
oktatás keretében, a rendsze-
resen működő felnőtt revival- 
(vagyis a többnyire városban 
működő, a régi táncokat meg-
tanuló és feldolgozó) együttesek 
száma kétszázötven-háromszáz 
körül mozog, és ehhez jönnek 
még a hagyományőrző tánccso-
portok. És akkor a határokon túl 
működő magyar együttesekről 
még nem is beszéltünk. Ami 
tény: az elmúlt években egyre 
többen táncolnak. Sajnos nem 
Szobon.

Együttesünk létszáma ugyan 
évek óta stabil, de az utánpótlás 
csoportban mindössze 1 zebe-
gényi, a gyermekcsoportban 1 
szobi, és egy vámosmikolai fi ú 
tanul.

Így elmondhatjuk, hogy vá-
rosunkban a 6-16 éves korosz-
tályban mindössze egyetlen szo-
bi fi út – akinek nevét büszkén 
írom le: Leskó Ádám - érdekel a 
magyar néptánc. 

Tudjuk: a mai gyermekeknek 
rengeteg a dolguk, sok a tanulni-
való, a szakkör, a különóra, no, 
meg ott a sport, ami teljességgel 
érthető, és művelése becsülen-
dő is. Az viszont már kevésbé, 
hogy vajon a szülők nagy több-
sége (tisztelet a kivételnek) mi-
ért nem készteti kicsit jobban 
gyermekét e terület felfedezése 
felé? Miért tartják – mint azt 
már több helyen is hallottam 

- „lányos dolognak” a magyar 
néptáncot? Érthetetlen! Min-
den magyarázkodás nélkül csak 
néhány adat – és az írás végén 
egy megnézendő kisfi lm linkje 
- a magyar néptánc előnyeiről 
és „lányosságáról”: A magyar 
néptánc országos (sőt azon túl-
ívelő) népszerűségnek két fő 
oka van: egyrészt világszerte, így 
Magyarországon is az emberek 
a gyökereiket keresik, másrészt a 
globalizáció miatt (is) felértéke-
lődött a kisközösségek szerepe. 

A tánc egy művészeti ág, 
amely a test – jellemzően rit-
mikus, zenére történő – moz-
gásával fejez ki érzelmeket, épít 
kisközösségeket, társadalmi 
kapcsolatokat, de spirituális tar-
talommal is bírhat.

A tánc fi zikai előnyei – ha-
sonlóan a sporttevékenysé-
gekhez - rendkívül sokrétűek: 
növeli az erőnlétet, a tüdőkapa-
citást, javítja a keringést, lassítja 
a csontrendszer rendellenes el-
változásait, erősíti a csontokat, 
rugalmassá, hajlékonnyá teszi az 
ízületeket, szép izomtónust ad, 
javítja a koordinációs készséget, 
az egyensúlyérzetet és csökken a 
reakcióidő is. Javítja a mentális 
egészséget, a testtartást, javul a 
belső szervek működése, csök-
kenti a stresszt és a depressziót, 
megszűnteti az álmatlanságot 
és növeli az erőnlétet. Növeli az 
önbizalmat, könnyebben isme-
rünk meg és fogadunk el új em-
bereket, és nem utolsó sorban 
a tánc egy nagyszerű közösségi 
élmény is.

A néptánc a közösségi együtt-
létet, a szórakozás lehetőségét, a 
mozgáskultúra, a ritmusérzék, 
a fi gyelemkoncentráció fejlődé-
sét, a gyermekek szocializációját 
(pl. egymásra fi gyelés, udvari-
asság, segítőkészség, tolerancia, 
stb.), alapvető társas kapcsola-
tainak, erkölcsi normáinak és 

tulajdonságainak kialakulását 
segíti elő, valamint fejleszti a 
kisgyermekek testtudatát. Ezek 
elengedhetetlen részei a zavarta-
lan fejlődésnek, az érzelmi-aka-
rati élet optimális alakulásának. 
A táncon keresztül megtanulja 
a gyermek az alkalmazkodást, 
hiszen igazodnia kell társaihoz 
érzelmileg és technikailag is.

A ritmus, a tánc mindezt 
nagyszerűen elősegíti, támogat-
ja, és hatással van az értelmi mű-
ködésre is. A táncokban szerep-
lő irány-és tempóváltoztatás a 
mozgás feletti kontrolt (tudatos 
irányítást) erősíti. 

A gyermekek egy-egy tánclé-

pés, koreográfi a kapcsán szem-
besülnek teljesítőképességükkel, 
fejlődőképességükkel, bátor-
ságukkal, s ez alakítója helyes 
önértékelésüknek, önbizalmuk-
nak.

Az előnye, melyet csak és 
kizárólag a néptánc tanulása 
nyújthat, leginkább az, hogy 
hatékonyan járul hozzá a ma-
gyarságtudat erősítéséhez. Alap-
vető célja, hogy a gyermekeket 
és fi atalokat az igazi értékeket 
felismerő és elfogadó, az em-
beri kapcsolatokban kiegyen-
súlyozott, a művészetek iránt 
fogékony, a szépségre nyitott, 
igényes és harmonikus szemé-
lyiségekké formálja.

Néptánc- és népzene-hagyo-
mányunk egy évezred európai 
műveltségének lenyomatát őrzi, 
ezért megismerése nemcsak az 
ősi magyar, de a Kárpát-meden-
cében élő más népek kultúrája 
iránt teszi fogékonnyá az em-
bert. 

A magyar néptánc- és népze-
nei hagyományok megismerése 
élményszerűen erősíti a szülő-
földhöz, hazához való kötődést, 
és szolgálja a hazafi as érzelmek 
kialakulását, megerősödését, és 
fennmaradását.

w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QeeTTG2gRw4

Hagyományaink ápolása
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